
YOGAWEEKEND PROGRAMMA 

Juni en September 2018  

VRIJDAG 

15:00—17:00  Aankomst en uitwaaien aan het  

         strand  

17:00—17:30  Ontvangst & voorstellen  

   gastvrouw    

17:30—18:30  Diner 

18:30—19:30  Rust en voorbereiden voor  

         avondprogramma 

19:30—21:30  Yin Yoga les 

ZATERDAG 

08:00—09:15  Stiltewandeling  

09:15—10:00  Ontbijt 

10:45—11.45  Yin Yang Yogales 

11.45—13.15  Body & mind  les 

13:00—14:00  Lunch 

14:00—17:00  Vrije tijd; gebruik maken van de  

      Wellness faciliteiten/strand  

17:00—18.30  Hatha Flow Yoga 

19:00—20:30  Diner 

ONTSPANNING DOOR INSPANNNING 

ZONDAG 

08:00—08:30  Ontbijt  

09:00—10:30  Kundalini Yoga 

10:30—11:30      Meditatie door gastdocent 

11.30—11.45       Afsluting weekend 

12:00—13:00  Lunch 

13:00—17:00  Vrije tijd; gebruik maken van de  
         Wellness faciliteiten/strand 

17:00—18:00  Diner 

 



EXTRA INFORMATIE YOGAWEEKEND  

ONTSPANNING DOOR INSPANNNING 

 

OVERNACHTINGEN 

 

U overnacht bij ons in een ‘de Waard tent’ en 

samen met de medegast(en) met wie u heeft ge-

reserveerd. U deelt een tent, maar u heeft ieder 

een eigen slaapcompartiment met een tweeper-

soons bed.  

 

Reserveert u voor één persoon dan zullen wij 

met u bespreken of u de tent met iemand  

anders wilt delen of dat u (tegen toeslag van 50 

euro) in een privétent (indien beschikbaar) zult 

overnachten.  

 

Het programma van het yogaweekend eindigt 

op zondagavond na het diner. U mag nog  

gebruik maken van de Wellness faciliteiten en 

overnachten tot maandagochtend.  

 

Op maandagochtend vragen wij u om uiterlijk 

11.00 uit te checken op de receptie.  

 

In de ‘de Waard tenten’ staan tweepersoons 

bedden, een lamp, een elektrische koelbox en 

een elektrische kachel. Verder vindt u binnen 

een tafeltje met stoelen en buiten een picknick-

tafel en een hangmat. Tijdens het yogaweekend 

zorgen wij dat er een waterkoker en een selectie 

van biologische thee aanwezig is.  

 

Alle overige spullen dient u zelf te verzorgen.  

SAUNAFACILITEITEN 

U mag gebruik maken van onze Wellness  

faciliteiten in badgebouw de Wastobbe.  

Hier vindt u een Turks stoombad, een Infrarood 

sauna en een Finse sauna.  

Bij aankomst vindt u de toegangscode in uw de 

Waard tent.  

PRIJS  

De kosten voor het Yogaweekend zijn €359,-  
per persoon. Prijs is inclusief*:  

Overnachtingen / Maaltijden / Gebruik van alle 
saunafaciliteiten / Yoga, meditatie  

en stiltewandelingen  

Exclusief: Toeristenbelasting: €2.30 p.p.p.n. 
*Optioneel: Extra behandelingen in  

de Wellnessbus. 



EXTRA INFORMATIE YOGAWEEKEND  

ONTSPANNING DOOR INSPANNNING 

YOGASPULLEN 

 

Er zijn yogamatjes, yogadekens en yogablokken 

aanwezig. Wilt u gebruik maken van overige  

attributen of van uw eigen matje en/of deken 

dan kunt u deze natuurlijk meenemen.  

WIFI  

U bent dit weekend natuurlijk bij ons om er 

even tussenuit te zijn en optimaal te  

ontspannen, maar mocht u toch gebruik willen 

maken van wifi dan is dit mogelijk. U vindt in de 

‘de Waard’ tent een wifi code om tijdens uw  

verblijf gratis gebruik te maken van het  

netwerk. Deze code kunt u op verschillende  

apparaten gebruiken, u ontvangt twee codes per 

accommodatie.   

VERZORGING 

Graag verwennen wij u tijdens het Yogaweekend 

met lekkere, gezonde maaltijden. We maken 

daarbij zoveel mogelijk gebruik van biologische 

ingrediënten, gebruiken graag producten van 

het seizoen en liefst hier uit de omgeving.  

Uiteraard houden wij graag  

rekening met -vooraf aangegeven- speciale  

(di)eetwensen.  

Deze kunt u bij reservering doorgeven.  

 

De maaltijden worden geserveerd in ons   

restaurant ‘Gestrand’.  

Ontbijt is inclusief koffie, thee en  

jus d’orange/smoothie, bij de lunch krijgt u een 

sapje. Diner is inclusief tafelwater.  

Overige drankjes zijn op basis van nacalculatie.  

OVERIGE INFORMATIE 
 

Wilt u een behandeling reserveren bij het Wellnessteam in de Wellnessbus dan kunt u deze het 

beste vroegtijdig reserveren om zo zeker te zijn dat dit mogelijk is, tel: + 31 (0)6-10049549. 

Heeft u nog vragen over het programma, uw verblijf of andere zaken dan kunt u contact opnemen 

met de receptie op +31 (0)23-5411570.  


